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BIÊN BẢN GHI NHỚ 

V/v đầu tư tai Làng Văn hóa - Du lich các dân tôc Viêt Nam
•  ”  •  •  •

Biên bản ghi nhớ về việc đầu tư tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt 
Nam ngày ... tháng ... năm 20... của ... được ký ngày ... tháng ... năm 20..., 
tại ... giữa hai bên:

BỀN A: BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN IĨOÁ-DU LỊCĨI CÁC
DÂN TỘC VIỆT NAM

Người đại diện:.................................................................................................
Chức v ụ :.............................................................................................................
Địa chỉ: Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội
Điện thoại: ........................................................................................................
Fax: ....................................................................................................................
Số tài khoản: ....................................................................................................
Mã số thuế: .......................................................................................................

BÊN B: ..............................................................................................................

Người đại diện:.................................................................................................
Chức v ụ :............................................................................................................
Địa ch ỉ:..............................................................................................................
Điện thoại: .......................................................................................................
Fax: ....................................................................................................................
Số tài khoản: ....................................................................................................
Mã số thuế: ............................ ..........................................................................

Hai bên thoả thuận ký Biên bản ghi nhớ về việc đầu tư tại Làng Vãn hoá-Du 
lịch các dân tộc Việt Nam với các điều khoản ghi nhớ sau:

1. Bên B mong muốn được tham gia đầu tư vào Lảng Văn hoá-Đu lịch các dân 
tộc Việt Nam với một số hạng mục ...

Khu vực:............................................................................................................
Vị trí: ...................................................................................... ..........................
Diện tích: ..........................................................................................................

2. Bên A tạo điều kiện trong phạm vi có thể để bên B xúc tiến quá trình nghiên 
cứu đi đến quyết định đầu tư ...

3. Hình thức đầu tư thực hiện các hình thức theo pháp luật Việt Nam quy định 
bao gồm đầu tư 100% vốn liên doanh, hợp tác kinh doanh.
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4. Bản ghi nhớ này thế hiện nguyện vọng và ý chí của các bên. Các nội dung nêu 
tại Bản ghi nhớ này không phải là nghĩa vụ họp đồng buộc các bên phải tuân 
theo.

5. Trên cơ sở của Bản ghi nhớ này, quy trình thực hiện đầu tư bên B thực hiện 
gồm:

Khảo sát thực địa, lựa chọn vị trí, địa điểm, xác định diện tích, giá thuế.
Thống nhất về lĩnh vực, quy mô, hạng mục đầu tư.
Ký kết thoả thuận thuê đất.
Lập dự án đầu tư và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Lập hồ sơ xin cấp giây chứng nhận đâu tư.
Tố chức đầu tư xây dựng dự án.

Kế hoạch làm việc (thời gian, nội dung, địa điểm...) sẽ do hai bên thoả thuận 
sau.

Biên bản ghi nhớ này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

NHÀ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ


